
Αξιολόγηση της δυσκολίας της αναπνοής μέσω 
τηλεφώνου ή  βιντεοκλήσης 

 
 
Εξαιτίας της πανδημίας η προσπάθεια στην ΠΦΥ είναι να μειώσουμε όσο           

είναι δυνατόν την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με ύποπτα ή          

επιβεβαιωμένα κρούσματα στα ιατρεία μας.  

 

Η αξιολόγηση μέσω τηλεφώνου/βιντεκλήσης οξέων αναπνευστικών      

προβλημάτων είναι προβληματική και δύσκολη, ειδικά στην λοίμωξη        

COVID-19 όπου αρκετοί ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται την μείωση του         

οξυγόνου τους για να το αναφέρουν και δεν έχουν οξύμετρο στο σπίτι.            

Η χρήση του Roth score δεν συνίσταται στην ΠΦΥ για αξιολόγηση οξέων            

αναπνευστικών προβλημάτων και δύσπνοιας. Γενικά, προτιμάμε την       

βιντεοκλήση (πχ μέσω facetime, viber, whats up, messenger κλπ) εάν          

είναι δυνατόν.  

 

Η πιο πρόσφατη σύσταση που προτείνει το Βασιλικό Κολλέγιο         

των Γενικών Ιατρών της Αγγλίας είναι η εξής 

1. Ρωτάμε τον ασθενή μας να μας περιγράψει το αναπνευστικό         

πρόβλημα με δικά του λόγια και αξιολογούμε μέσω τηλεφώνου την          

ευκολία και τον ειρμό της ομιλίας του. Ρωτάμε ανοιχτές ερωτήσεις          

και αξιολογούμε κατά πόσο ο ασθενής μας μπορεί να ολοκληρώσει          

προτάσεις πχ Πως είναι σήμερα η αναπνοή σας ?  

2. Ρωτάμε 3 ερωτήσεις α) Δυσκολεύεστε τόσο πολύ στην αναπνοή         

σας που μπορείτε να πείτε μόνο μερικές λέξεις? β) Αναπνέετε πιο           

γρήγορα και πιο δύσκολα από ότι συνήθως όταν είστε σε          

κατάσταση ηρεμίας (χωρίς να κάνετε κάτι) γ) Αισθάνεσαι τόσο         



άρρωστος που δεν μπορείτε να κάνετε τις συνήθεις καθημερινές         

ασχολίες σας? 

3. Επικεντρωνόμαστε στην αλλαγή των συμπτωμάτων. Μια ξεκάθαρη       

επιδείνωση των συμπτωμάτων είναι σημαντικότερη από το εάν ο         

ασθενής μας αισθάνεται δύσπνοια ή όχι. Για παράδειγμα μπορούμε         

να ρωτήσουμε: α) Η αναπνοή σας είναι τώρα, πιο γρήγορη ή πιο            

αργή ή το ίδιο με χθες και προχθές? β) Τι μπορούσατε να κάνετε             

χθες που δεν μπορείτε σήμερα γ) Τι σας προκαλεί δυσκολία στην           

αναπνοή σήμερα που δεν το προκαλούσε χθες ?  

4. Αξιολογούμε τη δυσκολία στην αναπνοή λαμβάνοντας υπόψην το        

ιστορικό και τα φυσικά σημεία, πχ. εάν μας αναφέρει ότι άρχισε           

συριγμός που τον ακούει ο ίδιος ή τα χείλη του έχουν πάρει χρώμα             

κυανό/μπλέ θα πρέπει να μας ανησυχήσει.  

5. Συστήνεται η βιντεοκλήση για να μπορούμε να διακρίνουμε το         

χρώμα των χειλιών του ασθενούς, να μετρήσουμε τον αριθμό των          

αναπνοών του και να αξιολογήσουμε την αναπνευστική       

προσπάθεια που καταβάλει.  
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Δήλωση  

Αυτές οι συστάσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κλινική         

εκτίμηση του προσωπικού ιατρού και δεν αντικαθιστούν σε καμία         

περίπτωση την εξειδικευμένη συμβουλευτική του προσωπικού ιατρού       

προς τους ασθενείς του.  
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